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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.08.17 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Vi er igjen glade for å kunne 
bringe deg ferske nyheter fra misjonsfeltene i Kenya og India. Vi har i måneden som har gått vært i 
kontakt både med India og Kenya.  
 
Kenya: For få dager siden snakket vi med vår kjære bror Daniel Masaga. Han forteller at det står 
bra til både med førskolen, barnehjemmet og evangelistene. De er alle travle med å forberede seg 
til det årlige stevne nå i august måned. Han ønsker også spesielt å takke de som står trofast med i 
arbeidet både med gaver og forbønn. Det du er med å gi gjør det mulig at våre nådesøsken kan 
virke med evangeliet og mange bli reddet for himmelen.  
 For ikke mange uker siden var 
Daniel innlagt på sykehuset, men 
forteller nå at han kjenner seg mye 
sterkere. Hver måned samler han alle 
evangelistene og oppmuntrer de i sin 
tjeneste. På bildet her ser du Daniel 
under samlingen nå den 1. august. 
Robert forteller om en sterk 
forkynnelse og undervisning med stor 
oppmuntring til å virke for Herren. Vi 
som kjenner Daniel vet at han 
brenner for å vinne sjeler for 
himmelen og dette er også et 
budskap han ønsker evangelistene 
skal bære videre i sin tjeneste. I en tid 
med mange fristelser så er det viktig 
å bevare det kallet som Herren har 
gitt oss. Den 24. august starter 
stevne opp i Ogada – la oss alle stå sammen i bønn for dette stevne.  
 Daniel fortalte om sin store takknemlighet for hva Herren har gjort for ham. Han takker for 
alle brødre og søstre i Europa som han har fått lære å kjenne. Hele veien har det vært en vandring 

i tro og store ting har Herren gjort i hans liv, 
landsbyen Giribe og langt utover denne. Han 
ber oss om å overbringe hans hilsen til alle 
brødre og søstre og husk å fortelle at vi ber 
for dere alle.  

På barnehjemmet er alt bra med 
barna og de er glade over å få noen dager fri 
fra skolen. Det blir tid til lek og ikke minst 
være med på stevne i Ogada. Her er alle 
barna med og de får også møte nye barn 
som kommer til møtene. 
 Om ikke mange ukene så starter 
skolene opp igjen etter sommerferien. Barna 
skal ha nye klær, skoleavgifter skal betales 
og det blir samtaler med skolene. I mange år 

har Daniel deltatt på foreldremøter på skolen for å tale barnas sak. Kontakten mellom hjem og 
skole er viktig for barna og jobben Daniel her har gjort har vært til stor hjelp for mange barn.  
 
India: Stephen Devakumar er travelt opptatt med pastorseminarer og oppfølig av arbeidet med 
bygging av nye forsamlingsbygg. På et sted som heter Kumbakonam, nær Thanjavur, er de i full 
gang med å reise et nytt menighetsbygg. Både menn og kvinner er ivrig med og arbeider på 



 
  
 

Herrens hus. Vi skrev i forrige brev at vi ønsker 
å være med å bygge nye forsamlingslokaler. 
Kjenner du at du vil stå med oss i dette, merk 
din gave med «menighetsbygg India».  
Rebecca reiser nesten daglig til barnehjemmet 
for å følge opp arbeidet. Det er viktig å ha mye 
kontakt både med barna og arbeiderene nå ved 
oppstarten av det nye skoleåret. Hun forteller at 
alt står bra til, men at de fortsatt har mange 
ledige plasser. Nå som vi har fått godkjenning 
for fem nye år er det lettere å legge 
fremtidsplaner.  
 I første etasje på det store 
barnehjemsbygget er det også 
menighetslokale. Det er et ønske fra 

myndighetene om å flytte dette ut fra barnehjemmet. For flere år siden kjøpte vi nabotomta nettopp 
med tanke på å sette opp et eget menighetsbygg der. Nå som vi har fått godkjenning for fem nye 
år gir det oss litt mere arbeidsro også med tanke på dette.  

Dagsenterert i Cuddalore støttes gjennom Nelson Varghese, Rebeccas bror. Under vår 
reise til India i påsken besøkte vi dette stedet og det ble en helt spesiell dag. I et lite hus ikke så 
langt fra det Indiske hav ble vi møtt av nærmere 50 forventningsfulle barn. I lengre tid har vi slitt 
med å få inn midler til dette prosjektet og vår tanke var at nå måtte vi legge dette ned. Denne 
dagen skulle forandre alt! Tre arbeidere (damer) 
driver med leksehjelp, søndagsskole og 
bibelundervisning og vi fikk være med å se et 
fantastisk arbeide. Flere av barna fortalte gripende 
om sin bakgrunn og spesielt ei lita jente vitnet om 
hvordan Herren hadde helbredet henne fra en 
hjertefeil. Tårene satt løst i øyekroken og vi fikk 
være vitner til et fantastisk arbeide som gjøres på 
dette stedet. Vi kjente at Herren utfordret oss på en 
helt spesiell måte når det gjelder arbeidet i 
Cuddalore. Hver søndag er det også møter her og 
gjennom disse barna vinnes nye sjeler for himmelen. 
Vi kommer tilbake i neste brev med mere 
informasjon om dette fantastiske prosjektet – be om Herrens rike velsignelse og at midler kommer 
inn.  

Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er 
stadig behov for flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i 
måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du 
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et barn 
skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. Du kan kontakte oss på telefon 
41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din 
gave direkte til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.    
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse 
kontaktbrevene er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens 
velsignelse i arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med 
slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta vare på og være med på dette. Takk fordi du er 
med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


